
PUBLICIDADE LEGAL

Vitória, 16/10/2020(27) 3334-1737 / 99818-0223

TOMADA DE PREÇOS 
N.º 12/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0035
O Município de Dores do Rio Preto, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará no dia 
04/11/2020, às 09:00h, TOMADA DE PREÇOS objetivando a Contratação de Empresa Especializada para 
Fornecimento e Aplicação de Pavimentação Asfáltica em CBUQ em trechos da Avenida Firmino Dias.
Edital completo disponível no site: www.pmdrp.es.gov.br.
Informações: João Otávio ou Helder.
Tel.(28)3559-1102 R. 221 ou 233.
Dores do Rio Preto, 22/09/2020.

Helder Carelli do Couto
Presidente da C.P.L

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 20 de outubro de 2020, realizará Segunda 
Sessão de Julgamento da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000004/2020, Processo Administrativo Nº. 
023051/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DRENAGEM, ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO BELO HORIZONTE, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Marataízes - ES, 15 de outubro de 2020.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 03 de novembro de 2020, fará a abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000032/2020, Processo Administrativo Nº. 007807/2020, objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO, PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E AQUISIÇÃO DE 
MOURÕES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. Edital pelo Link: 
https://marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.com ou no Setor de 
Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

Marataízes - ES, 15 de outubro de 2020.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÃO
ICEPi convoca profissionais da saúde a enviarem documentos

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), publicou, na 

última terça-feira (13), no Diário Oficial do Estado, do extrato da segunda convocação dos 

candidatos classificados pelo Edital ICEPi/SESA Nº013/2020, referente ao processo 

seletivo simplificado de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas para atuarem no 

Componente de Provimento e Fixação do Programa Estadual de Qualificação da Atenção 

Primária à Saúde.

Para esse processo, os candidatos têm até a próxima quarta-feira (21) para a entrega dos 

documentos de comprovação dos requisitos e da análise de currículo.
QUALIFICA-APS - O Programa e modernização das práticas de Qualifica-APS tem como 

objetivo cuidado da rede própria e no apoio ampliar a resolutividade da Atenção aos 

municípios, criando um amplo Primária à Saúde com foco na Estra- movimento de 

formação de serviço régia de Saúde da Família e efetivar de Médicos de Família e 

Comunidade Política de Educação Permanente de e de especialistas.
Em saúde por meio da integração o Instituto tem como objetivo ensino-serviço, 

proporcionando a reestruturar a atenção em saúde formação de profissionais da saúde no 

Estado com fortalecimento das para atuação no Sistema Único de gestões municipais. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-10-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DE SUSPENSÃO DE 

LICITAÇÃO

Concorrência Pública Nº 008/2020
(Proc. eletrônico 2020-LSQX2)

O DER-ES, por meio da CPL-Edificações torna público 

que a licitação, “Concorrência Pública” nº 008/2020, 

objetivando a contratação de empresa para construção 

do HOSPITAL GERAL DE CARIACICA 2ª FASE, EM 

CARIACICA-ES, cuja abertura estava prevista para 

ocorrer no dia 22 de outubro de 2020 (quinta-feira), às 

14:00h, foi SUSPENSA, até novas deliberações TCE-

ES, tendo em vista, os termos das Notificações nº 00941 

e 00943/2020, desse Tribunal.

Informações: (27) 3636-2009/2070/4507
Local: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1501, 

Ilha de Santa Maria – Vitoria/ES.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2020.
CPL-Edificações/DER-ES

ATENÇÃO, EMPREENDEDORES!
Aderes abre inscrições para 

participação em feiras de fim de ano
A primeira feira a ser realizada é a 
ArteSanto, que acontece de 06 a 14 de 
novembro, na Praça do Papa, em Vitória.
A Agência de Desenvolvimento das Micro 
e  P e q u e n a s  E m p r e s a s  e  d o 
Empreendedorismo do Estado (Aderes), 
a b r i u  e d i t a l  d e  s e l e ç ã o  p a r a 
empreendedores interessados em expor e 
vender seus produtos nas fe iras 
comerciais que acontecem no fim de ano.
A primeira feira a ser realizada é a 
ArteSanto, que acontece de 06 a 14 de 
novembro, na Praça do Papa, em Vitória. 
Seguindo a agenda, a feira seguinte será a 
Sabores  da  Ter ra ,  vo l tada  para 
empreendedores da Agricultura Familiar, 
que acontece de 26 a 29 de novembro, 
também na Praça do Papa.
A ExpoSul Rural, em Cachoeiro de 
Itapemirim, acontece no período que vai 
de 02 a 06 dezembro. Já a XIX Feinartg, 
em Guarapari, começa no dia 29 de 
dezembro e vai até 25
de janeiro de 2021.
VAGAS - A quantidade de vagas 
disponíveis poderá variar conforme a 
planta das feiras, a disposição e os 
tamanhos dos estandes. A informação 
será divulgada, posteriormente,
na lista dos selecionados, por ordem de 
classificação.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (15-10-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO  

REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS  Nº 

016/2020
O Município de Linhares, Estado do 

Espírito Santo, através da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria Nº 976/2019, de 13/12/2019, 

torna público para conhecimento dos 

interessados o resultado da TOMADA DE 

PREÇOS  Nº 016/2020, conforme abaixo:
Empresa Vencedora: EBS CONSTRUTORA 

EIRELI
A Comissão Permanente de Licitação 

informa ainda, que abre-se o prazo legal 

para interposição de recursos. Cód. 

C i d a d E S  C o n t r a t a ç õ e s : 

2020.042E0600002.01.0006
Linhares-ES, 15 de setembro de 2020.

Kátia Cilene dos Santos Félix
Presidente da CPL

CONTROLE INTERNO ESTADUAL
Secont fortalece atuação do controle interno nos órgãos do Governo

A partir de 1º de janeiro de 2021, as UECI passarão a exercer plenamente o papel 

de segunda linha de defesa.
O Sistema de Controle Interno Estadual ganhou força com a publicação, na última 

terça-feira (13), da Resolução 022/2020, do Conselho do Controle e da 

Transparência (Consect). A Resolução estabelece diretrizes para o 

desenvolvimento de atividades de controle interno no âmbito do Poder Executivo.
O documento detalha a atuação da Secretaria de Controle e Transparência 

(Secont) e das Unidades Executoras de Controle Interno (UECI) na padronização 

de procedimentos e na fiscalização das compras públicas. A partir de 1º de janeiro 

de 2021, as UECI passarão a exercer plenamente o papel de segunda linha de 

defesa. Presentes em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, as 

UECI atuam monitorando os processos de compra e garantindo o bom uso dos 

recursos públicos. A previsão de atuação das Unidades como segunda linha de 

defesa foi estabelecida por meio da Lei Complementar nº 856, de 2017, que 

instituiu a adoção do modelo de três linhas de defesa no Estado. Controle Interno, 

promovendo encontros metidos a análise prévia ou inspeção nos processos de 

compra de aditivos deverão ser analisados. A Resolução é mais de bens e serviços, 

veridicamente pela UECI de cada órgão, que um passo no processo de 

modernização ficando a conformidade e
verificará se o procedimento seguiu as do Sistema de Controle Interno Estadual, 

garantindo o atingimento normas de forma correta. 
Com essa de que ganhou impulso em 2017 com a dos objetivos estabelece 

determinação, a Resolução do Consect traz instituição do modelo das três linhas 

de cidos.
Em aquisições ou o controle para mais próximo do gestor, defesa no Espírito 

Santo. O modelo é contratações de grande que fortalece a atuação preventiva. Os 

reconhecido mundialmente por sua cavulto, a análise ficará a eventuais erros que 

forem constatados com capacidade de melhorar a gestão, diminuir cargo da 

Secont, que serão corrigidos pelo órgão antes da a burocracia e evitar o 

desperdício de também poderá, de forfinalização do processo. Assim, o controle 

recursos públicos. MaS excepcional, realizar a ganha agilidade e eficiência”, 

destaca um dos diferenciais do modelo euro inspeções prévias em o subsecretário 

de Estado de Controle de três linhas de defesa é estabelecer aditivos de valor. 

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (15-10-2020) - Disponível em 

www.jusbrasil.com.br/diarios

es360.com.br/publicidade_legal1

Im
a

g
e

m
 m

e
ra

m
e

n
te

 il
u

st
ra

ti
v

a
.

23 DE OUTUBRO - 12h

ACESSE NOSSO SITE PARA SABER 

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO. 

PORTO, AZUL 

E ITAÚ SEGUROS

LEILÃO ON-LINE: 

Por enquanto, os leilões
 estão sendo realizados de
 maneira exclusiva no site,

 assim como a avaliação dos 
bens a serem leiloados.

www.buaizleiloes.com.br
CONTATO:


